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GPS-afstand 18000 m, looptijd 5 uur en hoogteverschil 103 m.  
 
Startadres: Herberg De Zwarte Ruiter, Markt 4, Gulpen 
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Gulpen – Holset  18 km 
 
1.   Met uw rug naar De Zwarte Ruiter steekt u bij 
het kunstwerk “Driekop” de doorgaande weg 
(Dorpsstraat) over en loopt u RD (Looierstraat). 
(Het beeld symboliseert de drie gezichten van de 
Limburger: het vrome, het vrolijke en het ietwat 
arrogante). Meteen daarna gaat u rechts over de 
klinkerweg/voetgangerszone lopen met even 
verder links de Gulp. Negeer zijwegen. Aan het 
eind van de klinkerweg steekt u bij brug de 
asfaltweg over en loopt u RD 
(groen/Burggraverweg) verder langs de Gulp. Aan 
de 4-sprong, waar de asfaltweg bij brug naar 
rechts buigt, gaat u RD (groen/zwart) over het 
grind- voetpad verder langs de Gulp. Steek het 
bruggetje met draaihekje over en loop RD door 
het weiland. (30 meter voorbij dit bruggetje stroomt 

links de Gulp in de Geul. Links ziet u de Gertrudis 
kerk (1835-1839) in Wijlre). U steekt vervolgens via 
volgend bruggetje de Geul over. (Hier stroomt links 
de Eyserbeek in de Geul).  
 
2. Steek de doorgaande weg over en loop bij 
wegkruis type vliegermodel RD (Cartils/zwart/ 
geel) over de smalle asfaltweg, parallel aan de 
Eyserbeek die in Bocholtz ontspringt. (Links heeft 
u mooi zicht op kasteel Cartils. De oudst bekende 
vermelding dateert van 1257. Het oudste deel van 
het kasteel (de achterzijde) dateert van 1475).  Waar 
de licht stijgende asfaltweg bij ijzeren hek een 
flauwe bocht naar rechts maakt, gaat u L (geel) 
via het draaihekje het weiland in. Loop nu schuin 
rechts en loop dan RD door het weiland met links 
van u de afrastering. (Rechts ziet u woningen in de 
buurtschap Cartils). Aan de T-splitsing gaat u L 
(geel/wit-rood) via draaihekje het pad omlaag.  
Steek beneden bij draaihekje via betonnen 
bruggetje de Eyserbeek over en ga meteen R 
(blauw) het bospad (even) omhoog. Via stegelke 
komt u in een weiland. Loop in dit weiland RD 
met even verder rechts van u de meanderende 
Eyserbeek. (Mogelijk ziet u voor u over het hoge 
spoortalud een puffende stoomlocomotief voorbij 
komen van de Zuid-Limburgse Stoomtrein 
Maatschappij. Startpunt is station Simpelveld). Via 
draaihekje bij zitbank verlaat u weer het weiland.  
Meteen daarna buigt het pad voor de Eyserbeek 
links onder het 50 m lange spoorwegviaduct van 
het toeristisch Miljoenenlijntje door. Ga meteen 
na het viaduct R (blauw) over het houten 
bruggetje. (U loopt hier door het mooie 

waterwingebied Roodborn en u  passeert enkele 
gebouwtjes met waterpompen). Na 150 m passeert 
u rechts twee gebouwtjes waarin waterpompen 
staan  50 meter voorbij de tweede waterpomp 
gaat u R het pad omlaag  en via bruggetje steekt 
u weer de Eyserbeek over en volg het bospad 
omhoog. Aan de Y-splitsing bij twee stenen 
paaltjes van de waterleidingmaatschappij WML 
gaat u R. Negeer bospaadje links. Vlak daarna bij 
waterpomp buigt het pad naar links en wordt een 
breed pad. Aan de T-splitsing voor alweer een 
waterpomp gaat u R door het hoge 

spoorwegviaduct. Meteen na het viaduct gaat u L  
de veldweg omhoog.   
 
3. Na 300 m gaat u L de doorgaande weg omlaag.  

(Hier aan het einde van de veldweg ligt links (witte 
gebouw) het voormalig spoorwegstation Eys-Wittem 
(1901), dat een belangrijke halteplaats van het 
bedevaartsoord Wittem was). Vlak voor het 
spoorwegviaduct gaat u R de veldweg omhoog. 
(Als u wilt pauzeren kunt u hier RD onder het viaduct 
langs de doorgaande weg over het links gelegen 
voetpad omlaag lopen naar Herberg Bie de Tantes in 
Eys (500 m). Even verder loopt u parallel aan de 
spoorlijn van het toeristisch Miljoenenlijntje. 
Waar de veldweg naar rechts buigt, negeert u 
graspad links en u verlaat hier de spoorlijn. Vlak 
daarna aan het einde van de veldweg gaat u in 
het weiland bij bordje “voetpad” R door het 
weiland omhoog met rechts van u afrastering. 
Boven bij zitbank (een genietplekje) en veldkruis 
maakt het pad 2 haakse bochten.  (Hier heeft u 
schitterend uitzicht o.a. over Eys met het prachtig de 
St. Agatha kerkje (1732-1734)). Volg nu het pad 
gelegen tussen twee meidoornhagen. Aan de 
smalle asfaltweg gaat u R.  Na 10 m gaat u L over 
het (gras)pad gelegen tussen akkers. (U loopt hier 

aan de rand van het plateau van Bocholtz. Even 
verder heeft u voor u weer prachtig uitzicht over het 
vijf sterren landschap Zuid Limburg). Na 250 m buigt 
het pad rechts omlaag met mooi uitzicht over het 
dorp Partij met het slotklooster Mariëndaal (1848). 
Het graspad wordt een dalend hol pad. Negeer 
zijpaden. (In deze dalende veldweg passeert u bij 
trappenpad een kastje met het doodsprentje van 
Matty Rijcken. Als u hier de trap omhoog loopt, dan 
komt u bij het ongevalskruis van Matty. Hier staat ook 
een zitbank Hij verongelukte hier op 15 jarige leeftijd 
op deze akker toen de tractor waarop hij reed 
kantelde en hij tussen de tractor en de 
aanhangwagen, volgeladen met bieten,  
terechtkwam. Als u hier tegenover links het pad 
inloopt dan komt u bij de wijngaard Wittemer 
wijngaard Wahlwiller). Volg de holle weg verder RD  
omlaag. Negeer beneden klaphek links 
(Wiengetske) en via brug steekt u  de Selzerbeek 
over. Aan de T-splitsing in het wijndorp 
Wahlwiller voor vakwerkhuis (1800) en bij 
hostellerie ‘t Klauwes (1870) met Mariabeeldje in 
muurnis gaat u L de asfaltweg omhoog. Negeer 
zijweg links (Vrijthof). Vlak daarna aan de 3-
sprong bij (vermoedelijk) Missiekruis (1870) en de  
Sint Cunibertuskerk gaat u RD langs Gasterij Aan 
de Kirk, een mooie pauzeplek met terras.  (De Sint 
Cunibertus kerk is zeker een bezoekje waard. Ze is 
bekend om de zestien kruiswegstaties geschilderd op 
panelen door de schilder Aad de Haas. Delen van 
deze kerk stammen uit de 12e eeuw). Meteen 
daarna aan de 3-sprong bij stenen wegkruis loopt 
u RD (geel/zwart). Negeer zijwegen en loop RD 
(geel/zwart). Na 200 m verlaat u de bebouwde 
kom en loop dan RD (geel/zwart) over de 
doodlopende smalle asfaltweg door de mooie 
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bomenlaan. (U loopt nu over het traject van de 
voormalige trambaan Maastricht-Vaals, die van april 
1925 tot april 1938 operationeel was. Een eindje 
verder  passeert u links het oefenterrein van de 
politiehondenvereniging Wahlwiller). Na 1 km, aan 
het einde van dit pad, gaat u in Nijswiller RD 
langs de doorgaande weg (Rijksweg). (U loopt dus 
niet L het smalle pad omlaag. Hier aan de Rijksweg 
ligt Eetbar Litlaf, een leuke pauzeplek). Steek even 
verder R via oversteekplaats de Rijksweg over en 
ga L. Negeer meteen daarna bij muurschilderij 
van O.L. Vrouw rechts(Biesweg) de smalle holle 
asfaltweg rechts omhoog en loop verder RD 
langs de Rijksweg. (Onder de afbeelding is een 

bordje geplaatst waaruit blijkt dat deze afbeelding is 
geplaatst ter nagedachtenis aan de soldaten H. 
Hamacher (36) uit Kerkrade en soldaat L.C.F. 
Huntjens (23) uit Valkenburg, die hier in de nabijheid 
gevallen zijn op 10 mei 1940). 
 
4. Let op! Meteen voorbij huisnr. 86 gaat u R over 
het smalle voetpad en volg dit pad even verder 
tussen de weilanden door omhoog. Via 
draaihekje (stegelke) komt u in een weiland. Loop 
nu schuin R naar het volgende stegelke. Loop in 
het volgende weiland RD omhoog richting grote 
eikenboom. Ga hier R bij eik over het pad met 
links van u de akker en rechts de graft. Loop aan 
het eind van de akker RD en loop meteen daarna 
via het pad de graft omlaag. Beneden gaat u L de 
smalle holle asfaltweg omhoog. (Boven heeft u 
rondom prachtig uitzicht). Boven bij het vliegveldje 
van modelvliegsportvereniging Aero ’79 wordt de 
asfaltweg een grindweg. Aan de 4-sprong bij 
veldkruis gaat u L (blauw/rood) over de veldweg.  
(Als u hier even R gaat, dan heeft bij  zitbank weer 
prachtig uitzicht over het 5 sterren landschap Zuid-
Limburg). Vlak daarna gaat u aan de 4-sprong, met 
rechts een “Eigen weg”, bij verbodsbord L 
(blauw) over veldweg. Na bijna 1 km gaat u  aan 
de 4-sprong bij veldkruis RD (rood) over het 
smalle pad dat later een veldweg wordt. (Bijna aan 

het eind van het pad passeert u rechts twee 
schietbomen met kogelvanger van schutterij St. 
Joseph (1901). Links beneden ziet u hier de torentjes 
van de abdij Sint Benedictusberg in Mamelis, beter 
bekend onder de naam “Abdij van Mamelis” (1923).    
Aan de doorgaande weg in het bergdorp Vijlen 
gaat u R omhoog. Meteen daarna  gaat u aan de 
3-sprong L (Oude Trichterweg) met links prachtig 
uitzicht over het Selzerbeekdal. Negeer 2 
zijwegen rechts. Aan de 4-sprong bij wegkruis en 
zitbank gaat u RD (wit/Oude Trichterweg) omlaag.   
 
5. Aan de Y-splitsing gaat u R (Oude Akerweg/wit) 
omhoog. Vlak daarna voorbij ingang naar   
vakantiebungalowpark Landal Reevallis, het 
hoogst gelegen bungalowpark van Nederland, 
wordt de asfaltweg een veldweg. Na 600 m gaat u 
aan de 3-sprong scherp L de holle veldweg 
omlaag, die een eind verder naar links buigt. 

(Rechts aan de overzijde van het dal ziet u de 
kerktoren van het hooggelegen Duitse plaatsje 
Orsbach.. Voor u ziet u de twee torens van de abdij 
van  St. Benedictusberg (1923) in Mamelis. Links ziet 

u  de hooggelegen St. Martinus kerk  in Vijlen).  Aan 
de ongelijke 4-sprong bij zitbank, veldkruis en 
knotwilgen volgt u RD de veldweg. Aan de 3-
sprong gaat u RD de veldweg omlaag.  Beneden 
aan de voorrangsweg bij diepe regenwaterbuffer 
gaat u L over het fietspad  en steek meteen 
daarna bij fietstaling via de oversteekplaats de 
doorgaande weg over en ga L over het trottoir. 
Meteen voorbij de rotonde gaat u R (Mamelis) de 
doodlopende asfaltweg omlaag. (Het monumentale 

wegkruis aan de overkant van de rotonde werd in 
1932 geplaatst in opdracht van de Duitse 
benedictijnse monniken, de toenmalige bewoners 
van de abdij). U loopt het gehucht Mamelis binnen 
waar enkele mooie vakwerkhuizen staan. U 
passeert de mooie carréhoeve Mamelisserhoeve 
ook wel Hof Mamelis genoemd (huisnr. 21-23). 
(Zie infobordje links naast de ingang. Even verder 
passeert u links een prachtig vakwerkhuis (no.29). Dit 
is de voormalige "Schoeërmolen" een rijksmonument 
uit 1687. Deze molen werd gebruikt voor het slijpen 
en polijsten van naalden. Vanaf 1847 graanmolen. 
De activiteiten zijn gestopt omstreeks 1945. Aan de 
zijkant staat nog een molensteen).Via bruggetje 
steekt u de Selzerbeek over en komt u op Duits 
grondgebied. (Ooit was Mamelis, “in  ‘t Loak”, dé 

oversteekplaats voor de Romeinse legers en 
pelgrims die tussen Aken en Maastricht reisden). 
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij twee 
kastanjebomen, wegkruis, zitbank en stenen 
grenssteen no. 201 R (Grenz Route 7) de smalle 
asfaltweg omhoog. (Een prima pauzeplekje). Na 
100 m gaat u  R (GR 7) het graspad omhoog.  
Volg nu bijna 1 km het pad door het 
Selzerbeekdal met rechts van u op afstand de 
meanderende Selzerbeek, die hier de grens vormt 
tussen Nederland en Duitsland. Aan de smalle 
asfaltweg loopt u RD (GR7) omhoog. Boven bij 
wegwijzer gaat u L (GR7) het holle pad omhoog 
richting Orsbach 
 
6. Bijna boven, nog voor de eerste huizen, gaat u 
aan de 3-sprong scherp R (GR7) het pad omhoog. 
(Boven bij de eerste zitbank heeft u  schitterend 
uitzicht o.a. over het Selzerbeekdal. Vanaf links ziet u 
o.a. de kerk in Vaals, de 133 m hoge tv-toren in het 
Aachener Wald, de  Wilhelminatoren op de 
Vaalserberg, een uitzichttoren met lift en een glazen 
“skywalk” op 34 m hoogte, de kerktorenspits van het 
kerkje in Holset en weer de hooggelegen kerk in 
Vijlen. Beneden ziet u de twee torens van de  H. 
Catharina kerk (1884) in Nederlands Lemiers). Aan 
de asfaltweg aan de rand van het Duitse plaatsje 
Orsbach gaat u R omlaag. (Als u hier L omhoog 

gaat, dan komt u na  20 m bij  café Belle Vue, een 
mooie pauzeplek waar u binnen of op het terras 
schitterend uitzicht heeft. Ze hebben er heerlijke 
eigen gebakken Kuchen! In de wintertijd (1 nov. – 
1april) alleen in het weekend en Duitse feestdagen 
open. In de zomertijd ’s maandag gesloten). Aan de 
4-sprong bij bushalte gaat u bij bijzonder stenen 
“wegkruis” (1779) met Romeins opschrift L over 
de veldweg. Een  eindje verder bij schuur blijft u 
RD verder de licht stijgende weg volgen.  
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Neem nu de eerste holle weg R omlaag, die een 
smal pad gelegen tussen struikgewas wordt. (Als 

er teveel brandnetels staan, dan kunt u ook rechts 
ervan langs de akker lopen). Ga aan het eind in 
Duits Lemiers RD de asfaltweg omlaag, die naar 
links buigt. Bij  huisnr. 223, wegwijzer en 
verkeerspiegel gaat u R (zwart/groen) over het 
pad langs de Selzerbeek. Via bruggetje steek u bij 
oude grenssteen de Selzerbeek weer over.  
Meteen daarna gaat u in het beschermd 
dorpsgezicht van Nederlands Oud Lemiers bij 
stenen grenspaal nr. 200 L (blauw/GR 6) over de 
klinkerweg. (Als u hier even R gaat, dan komt u bij 
de Sint- Catharinakapel. Dit voormalig zaalkerkje, 
gebouwd in romaanse stijl, stamt uit de 12e eeuw. Zie 
infobordje). U passeert meteen een picknickbank 
en infobord  en even verder stenen grenspaal 
198. De klinkerweg wordt een asfaltweg. Bij witte 
boerderij gaat u R over de veldweg. Bij ijzeren 
hek gaat u L  (blauw) over het smalle pad gelegen 
tussen haag en afrastering.    
 
7. Steek boven bij wegkruis en wegwijzer schuin 
links de voorrangsweg Maastricht-Vaals  over en 
loop RD (blauw/GR6) over het verharde 
pad/graspad. Aan de T-splitsing bij zitbank voor 
het sportcomplex van de voetbalvereniging 
Rood-Groen LVC ’01 (Vaals) gaat u L 
(blauw/groen/GR6).  (Links ziet u in de verte de 
Schneeberg). Het pad buigt naar rechts met links 
van u een grote regenwaterbuffer waardoor het 

Zieversbeekje stroomt.  Aan de asfaltweg gaat u 
L.  Na 50 m gaat u scherp R over pad met links 
een ruiter- zandpad en rechts de asfaltweg. (U 
loopt dus eigenlijk terug. Even verder passeert u 
rechts het sportcomplex van Rood-Groen LVC ’01 
(Vaals/Lemiers) dat tijdens het Europees 
kampioenschap voetballen 2000 het 
trainingscomplex van de Deutsche National 
Mannschaft was, die hier vlakbij in kasteel 
Vaalsbroek was neergestreken). Even verder buigt 
het pad naar links (blauw) met links van u het 
zand- ruiterpad. (Rechts ziet u, afhankelijk van 

jaargetijde, achter de haag het vakwerkhuis (1634) 
genaamd Aggene Banket. Hier  was vroeger de 
voormalige schepenbank (rechtbank) van Holset in 
gehuisvest). Aan het einde van het pad gaat u R 
(rood) over de veldweg. Let op! Bij blauw 
wandelmarkeringspaaltje gaat u L over pad 
gelegen tussen akkers. (Voor ziet u de kerk van 
Holset). In Holset gaat u R over de asfaltweg. 
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat L en komt 
meteen bij de knusse herberg Oud Holset, het 
eindpunt van de wandeling. 
 

Breng ook nog even een bezoekje aan het prachtige 
Lambertuskerkje. Dit kerkje is bekend als pelgrimskerk 

van Sint Genoveva, de patroonheilige van Parijs. Het 
kerkje is ook zeer populair bij trouwlustigen. 
 
 

 
 

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl 
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